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Informationsbrev nr 4 2009

PR och information - Jonna Fallhagen, Britt-Marie
Strandahl och Elisabeth Karlsson tillsammans med Mattias
Ståhl
Intacts Konstlotteri-det finns lotter
Medlemsvård och rekrytering - Barbro Redin, Carl
kvar
Anders Alsätra, Ulla Winroth, Tove Bergström, Lena
Försäljningen av lotterna i Konstlotteri 2009 pågår för fullt. Andersson och Gunilla Holmström.
Om du vill ge ett bidrag till Möjligheternas land genom att
köpa lotter kan du sätta in pengar på vårt postgirokonto 90 Aktiviteter - Helli Malers, Elisabeth Solin, Gun Carlestam11 31-3. Lotterna kostar 20:-. Ange antal lotter, ditt namn Lewin och Emma Tejler.
och telefonnummer så skriver vår kassör in Dig på våra
listor. Vinstförteckning och foton på konstverken finns på Dessutom finns ytterligare två arbetsgrupper:
Intact EQ - Jonna v, Emma Tejler, Tove Bergström
hemsidan. Försäljningen pågår till den 15 september med
dragning den 28 september. Vinnarna kommer att finnas
Möjligheternas Land - Britt-Marie Strandahl, Elisabeth
på hemsidan 3 oktober.
Karlsson, Gun Carlestam Lewin
!
VILL DU VARA MED OCH SÄLJA LOTTER?
Hör då av dig till Gun Carlestam Lewin 076-12 77!906 eller Under styrelsens möte den 1 september arbetade de olika
e-post gun.carlestam.lewin@telia.com,så skickar jag en lista grupperna med att utforma sina uppdrag och planera för
aktiviteter. Engagemanget var stort och idéerna flödade. Vi
med 100 lottnummer. Foton på vinsterna och
vinstförteckning följer med. Värdet på vinsterna är 50.000. återkommer med mer information om arbetet i kommande
nummer.
Gun Carlestam-Lewin
!

Ny hemsida Intact EQ
Intact EQ's hemsida är uppdaterad har fått nytt utseende.
Kolla in www.intacteq.com för löpande information om
projektet.

Stipendium för resa

Möjligheternas Land
Projektet har pågått i ett och ett halvt år. 30 elever deltar i
träningen/undervisningen inom områdena: ekologisk
odling, kompostering, odling av svamp och
mjölkproduktion.

Intact EQ har fått ett stipendium för en kontaktresa till
Indien i december. Läs mer om resan, inköp av hästar och
insamling av ridutrustning i Intact EQ´s sommarbrev som
bifogas med detta utskick.

Nytt arbetssätt i styrelsen
Föreningens nyvalda styrelse har beslutat att arbeta i olika
grupper för att öka delaktigheten bland styrelsens
medlemmar och ta vara på allas kunskaper och
erfarenheter. Gun Carlestam Lewin kom med förslaget.
Grupperna är:

Informationsbrev nr 4 2009 Britt-Marie Strandahl

föreningens postgiro 90 11 31-3

hemsida:

www.intactsvanner.com!
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Verksamheten har flyttat till Kaniamanickam, 27 km från
Intact Special School. Det nya huset med är färdigbyggt.
Den 1 september möttes företrädare för Gruppen kring
Möjligheternas Land. Förutom styrelsens medlemmar
ingår Bengt Norén, VD för PedaSoc, Kåre Karlsson VD
AB Salboheds Gymnasiesärskola, verksamhetschef Örjan
Samuelsson, Stiftelsen Activa i Örebro Län och Leif Lewin
f.d chef för renhållningen i Örebro kommun. Två av våra
intresserade ungdomar från Lantbruksuniversitetet i
Uppsala - Jenny Ahlqvist och Michael Löfberg kunde ej
delta på mötet.
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till samarbete för att utveckla föräldraorganisationen i
Tiruchirapalli.

Forum Syd besöker Intact
Johan Juffermans, föreningens handläggare på Forum Syd
gör en uppföljningsresa till Indien i november. Han
kommer att besöka Tiruchirapalli och Intact under
november månad.

Möte med Forum Syd

Gruppen bestämde att genomföra en studieresan i februari Vi har bokat ett möte med Forums Syds handläggare
2010 för att studera projektet och föra samtal med
Johan Juffermans den 4 december i Stockholm för att
ansvariga på plats om det fortsatta arbetet.
diskutera dt fortsatta utvecklingsarbetet med projektet
Möjligheternas Land.
Är Du intresserad att följa med på resan till
Indien i februari 2010 hör av Dig till BrittMarie Strandahl, epost bm@strandahl.se
eller telefon 0581-54090 senast den 24
september. Det finns några platser kvar.

Unik föräldraförening har startat
I januari 2009 startade föräldrarna till barn med
förståndshandikapp i Tiruchirapalli en föräldraförening
Special Children Parents Association Tiruchirapalli, SPAT.
Ordförande är Mr P. Sundaram en av de drivande
föräldrarna på Intact Special School. Förväntningarna på
det allra första offentliga mötet var att det skulle komma ca
50 deltagare. I stället kom det drygt 200 föräldrar och barn.

Musikundervisning på Intact Special School

Annorlunda julklapp - en utmaning till
andra
AB Salboheds Gymnasiesärskola han under flera år på
olika sätt bidragit till Intacts Vänner. Det kommer vi
naturligtvis att fortsätta med. För att ytterligare bidra till
utbytet med Indien så kommer vi i år att låta företagets
julklapp till personalen bestå av ett bidrag till Intacts
Vänner.

Syftet med föreningen är att få fram nödvändiga resurser
från staten till stöd för barn med förståndshandikapp och
sprida kunskaper om vilket stöd som finns tillgängligt till
föräldrarna. Organisera stöd till föräldrarna för att de
bättre ska klara sin uppgift, samt att ställa krav på
förbättrad medicinsk och psykiatrisk vård.

Så se det som en utmaning - om ni på ert företag har svårt
att hitta på vad årets julklapp ska bestå av. I stället för det
traditionella, låt motsvarande summa gå till ett ändamål,
där det verkligen gör nytta.
Kåre Karlsson VD

Min tid i Indien

Nu har det gått ett år sen jag kom hem ifrån Indien, så
man kan ju minst sagt säga att det börjar bli dags att dra
mig själv i kragen och skriva om mina upplevelser där.
Kontakter har tagits med svenska FUB - nationell förening Minnena som först kommer är glädjen. Glädjen var så
för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och vuxna
stark hos engagerad personal på Intact, men främst ifrån
med utvecklingsstörning, för att undersöka möjligheterna
barnen och ungdomarna. Eleverna på både ISS och INPS
2

!

Informationsbrev nr 4 2009

I

N

T

A

C

T

S

V

Ä

N

N

E

R

var så glada, nyfikna och lekfulla precis som bara barn kan
vara.

Jag hade väldigt roligt när jag var en volontär på Intact. Det
var stundtals väldigt utmanade och krävande, men det
Men, om jag bara fick använda ett ord för att beskriva min positiva väger över det negativa hundra gånger om. Jag
tid hos Intact skulle det var ”COOLT”! Kanske inte det
kommer åka tillbaka dit någon gång inom en snar framtid
bästa, men helheten utav resan känns nu i efterhand väldigt och rekommenderar starkt andra som kanske funderar på
coolt. Studieresan jag följde med på med eleverna ifrån
att åka att göra det. Jag har väldigt svårt att tro att någon
ISS, när vi besökte en helig kyrka och byarna runt den som kommer ångra sig om man väljer att åka. Så till sist vill jag
drabbades utav tsunamin var ju i sig väldigt sorgligt men en bara säga min resa kan lättast bli sammanfattade med just
väldigt mäktig upplevelse. Just den dagen öppnade sig
ett ord, COOLT.
himlen och man kan ju lugnt säga att det spöregnade utan Lycka till!
att överdriva, trots vädret gick vi ner till havet då det anses Elias Georgiev
heligt vid den stranden och jag badade. Jag ska väl erkänna
att jag nöjde mig med att doppa fötterna men det kändes
bra fånigt att stå under ett paraply (som knappt hjälpte)
Besök av Thomas Ebenezer
mot regnet i havet och doppa fötterna. En annan sak med
den utflykten som jag inte kommer glömma var lunchen vi Thomas Ebenezer kommer att i november - december
hade med oss. Normalt fick jag mat som var lite anpassad besöka Sverige. Högskolan i väst har bjudit in honom till
Vänersborg och besök på högskolan.
efter min förmåga att äta stark mat. Den här dagen fanns
det ingen speciell mat för mig så jag tog en portion, åt en
tugga och trodde att mina dagar var räknade, så dramatiskt
Lördagen den 5 december kl 14.00
kanske det inte var, men jag var tvungen att dricka ca två
anordnar föreningen ett medlemsmöte
liter vatten och avstod ifrån någon mer mat under
utflykten.
i Örebro. Thomas är vår gäst.
Jag kan ju inte skriva om Indien utan att nämna maten.
Maten som till en början var fantastisk och spännande,
varierande och annorlunda, men som på slutet mest kändes
enformigt med smak av chili, chili, chili och starka
senapsfrön. Men som tur var det enda enformiga med min
resa. Jag har fortfarande oerhört starka minnen som jag
kommer att bära med mig för resten utav livet. Som t.ex.,
när jag följde med Thomas och hans familj, Britt-Marie
och Paul till ett naturreservat i Kerala. Då när vi gick där i
skogen låg en ca 6 meter lång boaorm på marken 3 meter
ifrån fötterna. Mäktigt och nästan overkligt.

Notera datumet redan nu. Inbjudan till mötet kommer i
nästa informationsbrev

Det finns så oerhört mycket att skriva som när jag följde
med på ’the Medical camp’ Intact anordnade i bergen
Kalryan Hills. Eller ’Sports Day’ för barnen och
ungdomarna på både ISS och INPS. Eleverna gjorde helt
fantastiska prestationer och jag frågade bokstavligen mig
själv hur det var möjligt. Sen var ju alla dessa ödlor som
fanns överallt ganska häftiga.

Många av föreningens medlemmar tar tillfället att besöka
Indien, Intact och vara med på bröllopet.

Bröllopsyra
Thomas och Karuna Ebenezers dotter Asha Carolin gifter
sig den 21 oktober 2009 med Remo Scacchi i
Tiruchirapalli. Den blivande brudgummen är son till
Elsbeth och Josef Scacchi. Elsbeth är initiativtagare och
ansvarig för Intact Schweiz verksamheter.

Varmt tack till våra sponsorer

Vetpoint
Coralle
Annas stallbod
Berg & Co

som har bidragit med utrustning till
Ridterapicentret.
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Tegelstenar – lätta att bära
Tänk efter! Har du vänner eller släktingar som ska
gratuleras framöver?
Har de ”allt”? Är det svårt att hitta på något? Gör det lätt
för dig och meningsfullt för båda, uppvakta med en
tegelsten eller två.
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Pengarna betalas in på postgirokonto 90 11 31-3. Märk
talongen med barnets beteckning och året som avgiften
avser. Det underlättar för kassören.
Anmäl intresse till Britt-Marie Strandahl, telefon 0581/54090 eller
epost bm@strandahl.se.

Styrelsens planerade möten
Styrelsen sammanträder den 7 oktober och 14 november

Tegelstensprojektet fokuserar nu på samla pengar till
Adressändring
Möjligheternas land, det ekologiska jordbruk som skapats
för ungdomar med funktionshinder att ge dem utbildning Meddela föreningen om ändrad adress, både postadress
och e-postadress. Det underlättar för oss och bidrar till att
och hjälp till försörjning – en hjälp för dessa ungdomar
som är mycket utsatta sedan de lämnat skolan. Odlingen av hålla nere kostnaderna för distribution av information.
ekologiska grönsaker, teakträd och framtagning av
Utgivning av föreningens
ekologiskt gödningsmedel är redan igång. Intacts Vänner
har finansierat en pick-up, två oxar och en dragkärra, en
informationsbrev 2009
bevattningsanläggning är på gång.
nr 5 vecka 41
nr 6 vecka 47

Värva medlemmar - Medlemsavgiften
är 100 kronor
Vid årsskiftet hade föreningen 337 medlemmar.
Medlemsavgiften är 100 kronor.

!
Nu behövs det medel för att bygga bland annat hus där
ungdomarna kan sova. Ja, din insats behövs helt enkelt. Så
gör det lättare för de funktionshindrade ungdomarna, lätt
för dig själv i presenttankar.
Ring Ulla Winroth 019-24 08 43 eller maila
ulla.winroth@orebro.bostream.se. Be om att hon skickar
det antal tegelstenar (tegelstenskort) du vill ha, för nu och
för att ha i presentskåpet. De kostar 100 kronor styck och
finns både med text och utan – om du vill skriva själv. Om
du vill kan Ulla också skicka med en liten info-broschyr
om vad Intacts Vänner gör. Det kan nog ger mervärde till
den som får presenten. Grattis till ett meningsfullt
presentval!
Elisabeth Solin

Fadderbarn
Avgiften

för fadderskapet för barnen i Intact Special
School, barn med beteckningen SE är för 2009 2400
kronor.
Avgiften för fadderskapet för flickorna är 1100 kronor, för
de yngre flickorna. När de börjar 8 - 9 klass ökar avgiften
till 1600 kronor per år.
Avgiften för generellt fadderskap är 1500 kronor per år.

4!

Du som inte har förnyat Ditt medlemskap gör det genom
att sätta in 100 kronor på postgiro 90 11 31-3 och märk
talongen Medlemskap 2009.
Hjälp oss att skaffa fler medlemmar!

Pengarna kommer fram
Av våra insamlade medel kostade
administrationen under 2008 3,5 %.
96,50 av varje insamlad hundralapp ges
direkt till verksamheten.

Vill du arbeta som volontär för
INTACT?
Föreningen Intacts Vänner erbjuder också till möjligheten
att arbeta som volontär inom de olika verksamheterna där
organisationen INTACT bedriver verksamhet i Indien.
Volontärsarbetet utförs inom det nya projektet
Möjligheternas Land, i bergsområdet Kalryan Hills och
inom projektet för Ridterapicenter.
Du som ansöker som volontär måste vara medlem i Intacts
Vänner, se mer om medlemskap och organisationen
Intacts Vänner på www.intactsvanner.com. information
och ansökningshandlingar för uppdraget
Informationsbrev nr 4 2009
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